Aan:

Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State,
Postbus 20019
2500 EA ’s-Gravenhage

Betreft: uw nummer 202200019/1/R1
Bp. IJburg 2e fase - Strandeiland
Amsterdam, 24 januari 2022
Edelachtbare heer/vrouwe,
Op 30-12-2021 tekenden wij pro forma beroep aan tegen de vaststelling van het Bestemmingsplan IJburg 2e
fase – Strandeiland (planidentificatienummer NL.IMRO.0363.M1901BPSTD-VG01).
Op 03-01-2022 bevestigde u dat wij deze beroepsprocedure zijn gestart.
Met deze brief beogen wij te voldoen aan alle voorwaarden die u beschreef in de ontvangstbevestiging om
deze procedure te kunnen voeren.
Bij deze brief horen een aantal bijlagen. Om dit aantal enigszins te beperken, maken we gebruik van
bronvermeldingen zonder het betreffende stuk als bijlage toe te voegen. Mocht de wens bestaan om het
betreffende stuk in te zien, dan verzoeken we u ons dit te laten weten. Dan sturen we het stuk alsnog toe.

Formaliteiten
Bijlage 1 bevat de machtiging waaruit blijkt dat wij de beroepsprocedure zijn gestart en wie namens onze
vereniging het woord mag voeren en stukken indienen.
Bijlage 2 bevat een gewaarmerkt uittreksel uit het Handelsregister waarmee is aangetoond dat de
ondertekening van het beroepschrift en de machtiging in bijlage 1 is gedaan door de personen die daartoe
gerechtigd zijn.
Bijlage 3 bevat de statuten van onze vereniging.
Alvorens in te gaan op de gronden die wij aanvoeren, lichten we de ontvankelijkheid van ons beroep toe.

Ontvankelijkheid
Voor de bepaling van de ontvankelijkheid van dit beroep bent u, naast onze statuten, wellicht geïnteresseerd
in onze feitelijke werkzaamheden.
Hiervoor verwijzen we naar onze website www.vriendenvanhetdiemerpark.nl. Daarop beschrijven we onze
activiteiten en staan links naar onze meest recente Nieuwsbrief, Facebookpagina, WhatsApp-groep en
diverse door ons ingediende nota’s, zienswijzen, inspreekbijdragen, etc..
De relevantie van het Bestemmingsplan IJburg 2e fase – Strandeiland voor de belangen die wij
vertegenwoordigen, hopen we in de hieronder beschreven gronden voor het beroep duidelijk te maken.

De zienswijzenprocedure
Bijlage 4 bevat de zienswijze die wij indienden op het Ontwerp Bestemmingsplan IJburg 2e fase –
Strandeiland.
Wij voeren aan dat de zienswijzenprocedure niet op een correcte manier heeft plaatsgevonden.
Op 09-12-2020 werd de ter inzage legging van het Ontwerp Bestemmingsplan IJburg 2e fase – Strandeiland
gepubliceerd.
In de publicatie van 09-12-2020 staat: “Het ontwerpbestemmingsplan met de daarop betrekking hebbende
stukken is digitaal raadpleegbaar via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer (ID) is:
NL.IMRO.0363.M1901BPGST-OW01.”
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Bijlage 5 bevat de publicatie van de ter inzage legging van het Ontwerp Bestemmingsplan IJburg 2e fase –
Strandeiland.
Op 16-12-2020 werd een rectificatie van de publicatie van 09-12-2020 gepubliceerd. De rectificatie betrof
het planidentificatienummer.
In de publicatie van 16-12-2020 staat: “Het ontwerpbestemmingsplan met de daarop betrekking hebbende
stukken is digitaal raadpleegbaar via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer (ID) is:
NL.IMRO.0363.M1901BPSTD-OW01.”
Bijlage 6 bevat de publicatie van 16-12-2020 met daarin de rectificatie van de publicatie van 09-12-2020.
Volgens de Algemene wet bestuursrecht (Awb) moet de termijn voor het naar voren brengen van
zienswijzen zes weken bedragen. Gemeenten zijn wettelijk verplicht om nieuwe bestemmingsplannen
digitaal te publiceren.
De digitale publicatie vindt plaats op www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer is van belang
om op deze site de juiste informatie te vinden.
Door het verkeerde planidentificatienummer in de publicatie van 09-12-2020 heeft het Ontwerp
Bestemmingsplan IJburg 2e fase – Strandeiland tussen 10 december en 16 december niet digitaal ter inzage
gelegen. Dit is in strijd met de Awb.
De fout in de publicatie van 09-12-2020, waarna in de publicatie van 16-12-2020 alléén het
planidentificatienummer is gewijzigd en niet de termijn van de ter inzage ligging, heeft ertoe geleid dat onze
zienswijze, met uitzondering van de opmerkingen over de procedure, was gebaseerd op een versie van de
Toelichting Bestemmingsplan IJburg 2e fase - Strandeiland die later niet de juiste bleek te zijn. In onze
zienswijze (bijlage 4) lichtten we dit toe.
We kunnen ons niet vinden in de reactie hierop van het gemeentebestuur in de Nota van beantwoording
zienswijzen, waarin staat dat we “alle gelegenheid” gehad zouden hebben om de stukken volledig en tijdig te
raadplegen. We wijzen er ook op dat de regering in de periode van de ter inzage ligging er in verband met de
corona-epidemie op aandrong zoveel mogelijk fysieke contacten te vermijden. Daarom wilden we de stukken
digitaal raadplegen.
Bijlage 7 bevat de Nota van beantwoording zienswijzen Bestemmingsplan IJburg 2e fase – Strandeiland.
We verzoeken u om uitspraak te doen over de vraag of de zienswijzenprocedure op een correcte manier
heeft plaatsgevonden, en zo nee, wat daarvan de consequentie zou moeten zijn.

Gronden voor het beroep
Bij een besluit omtrent de vaststelling van een bestemmingsplan dient de gemeenteraad alle betrokken
belangen af te wegen. Hierna lichten we toe dat bij de vaststelling van het Bestemmingsplan IJburg 2e fase –
Strandeiland onvoldoende rekening is gehouden met de belangen van onze vereniging.
De gronden voor het beroep betreffen (1) de hoeveelheid vierkante meters georganiseerde sport die in het
Bestemmingsplan 2e fase - Strandeiland voor het Strandeiland en het Buiteneiland is opgenomen en (2) het
woningbouwprogramma (dat ook een relatie heeft met de sportvoorzieningen).
1. SPORTVELDEN
Uit de hoeveelheid vierkante meters sportveld dat op het Strandeiland en het Buiteneiland wordt voorzien,
blijkt dat bij de vaststelling van het Bestemmingsplan IJburg 2e fase – Strandeiland geen rekening gehouden
is met de behoefte aan sportvelden voor alle bewoners van IJburg, dus inclusief IJburg 1e fase. Dit heeft
gevolgen voor het Diemerpark en is dus ook van belang voor onze vereniging.
Dit lichten we hieronder toe.
De volgende tekst in de Toelichting Bestemmingsplan IJburg 2e fase – Strandeiland is hierbij relevant: “In het
stedenbouwkundig plan is aandacht aan Sport. Het aantal vierkante meters georganiseerde sport op IJburg 2
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(waarbij 1.500 woningen op Centrumeiland en 500 woningen op Buiteneiland zijn meegerekend) komt uit op
84.000 vierkante meter georganiseerde buitensport (op IJburg 2) (…). Hiermee wordt voldaan aan de
Amsterdamse sportnorm. 1
Waar we hierna over ‘sportvelden’ spreken, bedoelen we vierkante meters (anders) georganiseerde
buitensport, en dan met name voetbal- en hockeyvelden. Tennisvelden laten we dus buiten beschouwing.
We hebben het over geplande definitieve sportvelden, dus niet over tijdelijke sportvelden waar in de
toelichting bij het bestemmingsplan ook over wordt gesproken.
Inleiding
De afgelopen jaren is ons gebleken dat er bij stedenbouwkundigen en het gemeentebestuur van Amsterdam
weinig enthousiasme bestaat om bij de ontwikkeling van woonwijken voldoende sportvelden te realiseren.
Voor de gemiddelde landschapsarchitect lijkt het ontwerpen van een sportcomplex met
kunstgrashockeyvelden en/of - voetbalvelden weinig bevredigend. Sportvelden zijn in feite niet meer dan
grote lappen plastic waarvan de maten voorgeschreven zijn door de sportbonden. Alleen aan een
clubgebouw is voor een architect misschien nog enige eer te behalen.
Sportvelden zijn relatief weinig financieel lucratief, liggen er het grootste deel van de tijd nutteloos bij en
nemen veel ruimte in beslag. In literatuur hierover lezen we: “In de ruimtelijke ordening is de sport vooral
volgend en vaak een speelbal die naar de overhoeken en randen wordt getrapt, waar de grond goedkoop is.”
2
en “In een stedelijk gebied met een hoge waarde van het onroerend goed is het aantrekkelijker om
woningen en andere accommodaties te realiseren.” 3
Op IJburg is dat niet anders. Naar aanleiding van een vraag van een bewoner tijdens een inspraakavond over
het Diemerpark stelde de woordvoerder van het gemeentebestuur: “Voetbalvelden en hockeyvelden nemen
veel ruimte in beslag. Deze worden daarom op relatief goedkope, bestaande grond [dus in het Diemerpark –
red.] gelegd.” 4
Het voorliggende Bestemmingsplan IJburg 2e fase – Strandeiland toont dat er inspanningen zijn verricht om
het aantal te realiseren sportvelden op de dure grond op het Strandeiland en het Buiteneiland tot een uiterst
minimum te beperken.
Dit leidt tot een ruimtelijke ordening die niet overeenkomt met redelijke eisen die daaraan gesteld moeten
worden.
De Amsterdamse sportnorm
In de Toelichting Bestemmingsplan IJburg 2e fase – Strandeiland staat: “Het aantal vierkante meters
georganiseerde sport op IJburg 2 (…) komt uit op 84.000 vierkante meter georganiseerd buitensport (op
IJburg 2). (…) Hiermee wordt voldaan aan de Amsterdamse sportnorm. “ 5
Dat er met 84.000 m2 aan sportvelden in IJburg 2 voldaan zou worden aan de Amsterdamse sportnorm,
klopt niet.
Immers, er worden in IJburg 2e fase 10.000 woningen voorzien (“Het totale aantal woningen op
Buiteneiland, Strandeiland en Centrumeiland bedraagt in totaal maximaal 10.000.” 6) en de Amsterdamse
sportnorm houdt in dat er in een ‘groen/blauw’ woonmilieu 9 m2 veldoppervlak buitensport (voetbal,
hockey, tennis) per woning zou moeten zijn. 7
1

Bron: Toelichting Bestemmingsplan IJburg 2e fase – Strandeiland, par. 3.4.8 Sportvisie 2025
Bron: Artikel ‘Sport: speelbal voor ruimtelijke ordening’, Remco Hoekman en Hugo van der Poel in Rooilijn, tijdschrift voor
wetenschap en beleid in de ruimtelijke ordening Rooilijn, uitgave van de Faculteit der Maatschappij en
Gedragswetenschappen, Afdeling Geografie, Planologie en Internationale Ontwikkelingsstudies van de Universiteit van
Amsterdam, jaargang 42/nr. 7/2009
3
Bron: Artikel ‘De waarde van sportvelden’, Frans Knol in Rooilijn, jaargang 42/nr. 7/2009
4
Bron: Verslag Inspraakavond Inrichtingsplan Diemerpark, 21-04-1999, pag. 3
5
Bron: Toelichting Bestemmingsplan IJburg 2e fase – Strandeiland, par. 3.4.8 Sportvisie 2025
6
Bron: Toelichting Bestemmingsplan IJburg 2e fase – Strandeiland, par. 4.3.4 Planvoornemen
7
Bron: Sportnorm voor de Sportieve Stad, Uitwerking Sportvisie 2025, Tussenproduct thematische studie sport en bewegen,
Koers 2025 en Ruimte voor de Stad, gemeente Amsterdam, 17-05-2018, pag. 3 (Dit stuk is bijgesloten: bijlage 10.)
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Bij 10.000 woningen waarvoor geldt dat er 9 m2 aan sportvelden per woning moet komen, zou er voor
IJburg 2e fase geen 84.000 m2 , maar 90.000 m2 aan sportvelden moeten komen om te voldoen aan de
Amsterdamse sportnorm. 8
In de volgende paragrafen laten we zien dat 90.000 m2 aan sportvelden echter ook niet genoeg zijn.
Sportvelden voor IJburg
In de Toelichting Bestemmingsplan IJburg 2e fase – Strandeiland staat: “Strandeiland maakt onderdeel uit van
de eilandengroep IJburg, waarvan het oorspronkelijke ontwerp uit 1995 dateert.“ 9
De Nota van Uitgangspunten voor IJburg, vastgesteld door de Gemeenteraad in 1996, toont dat IJburg als
één autonome wijk is ontworpen: 10

Ontwerp voor IJburg: IJburg is één geheel.
Sportvelden voor de bewoners van IJburg zouden aangelegd worden in IJburg 1e fase (in het Diemerpark),
IJburg 2e fase en op het Zeeburgereiland. Dit werd in 2009 bevestigd in het Bestemmingsplan IJburg 2e fase:
“Het sportprogramma is overeenkomstig het stedelijke Sportaccommodatieplan (2006). Sport op het
Middeneiland is apart bestemd omdat het hier om veldsport gaat en vastgelegd moest worden dat het areaal
slechts zeer beperkt bebouwd mag worden. De keuze om kostbaar opgespoten land zo’n relatief extensieve
invulling te geven kan op het eerste gezicht onlogisch lijken. Maar uit onderzoek is gebleken dat
Amsterdammers vooral in hun deel van de stad (willen) sporten (…). Hoogstens zou het aangrenzende
Amsterdam oost een alternatieve plek voor sportvelden zijn. De bestaande sportparken daar worden intensief
8

e

Bij de stelling dat er met 8,4 ha aan sportvelden voor IJburg 2 fase voldaan wordt aan de Amsterdamse sportnorm, lijkt er
2
van uitgegaan te zijn dat het Centrumeiland beschouwd wordt als een ‘gemengde stadsbuurt’, waarvoor geldt dat met 5 m
sportveld per woning volstaan zou kunnen worden. Volgens de Amsterdamse referentienorm voor maatschappelijke
e
voorzieningen, groen en spelen, 09-01-2018, vastgesteld door het College van B&W op 30-01-2018, is echter héél IJburg 2
e
fase een ‘groen-blauwe’ buurt. We hebben het voor het Centrumeiland geldende vigerende Bestemmingsplan IJburg 2 fase
(2009) en de Uitwerkingsplannen voor het Centrumeiland (4 tranches) erop nagekeken, maar nergens staat dat het
Centrumeiland een van de rest van IJburgse eilanden afwijkend woonmilieu zou kennen. In de Projectnota Buiteneiland, juli
2021, vastgesteld door het College van B&W op 24-08-2021 is, op pag. 9, het Centrumeiland expliciet gekwalificeerd als een
2
“groenblauwe woon- en werkwijk”. Voor een dergelijke wijk is 9 m sportveld per woning de norm.
9
Bron: Toelichting Bestemmingsplan IJburg 2e fase – Strandeiland, par. 2.2.2 Doelstellingen en ambities
10
Bron: Ontwerp voor IJburg, Nota van Uitgangspunten, Projectbureau IJburg Amsterdam, mei 1996, pag. 98
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gebruikt en er is geen ruimte voor uitbreiding. Veldsport voor IJburg is daarom verdeeld over drie locaties: het
Zeeburgereiland, het Diemerpark en het Middeneiland.”( pag. 39) 11
Het hier genoemde ‘Middeneiland’ is de oude benaming van het Strandeiland.
Programmatische relatie tussen IJburg 1e en 2e fase
In het vigerende Bestemmingsplan IJburg 1e fase, vastgesteld door de Gemeenteraad in 2013, zijn in het
Diemerpark, op relatief goedkope grond, zes sportvelden juridisch-planologisch mogelijk gemaakt. Volgens
de Keuzenotitie die de basis vormde voor het Bestemmingsplan IJburg 1e fase werd in de overwegingen die
daaraan ten grondslag lagen, nadrukkelijk rekening gehouden met de komst van sportvelden in IJburg 2e
fase. Dit tonen we aan in bijlage 8.
Bijlage 8 bevat de paragraaf over het Diemerpark in de Keuzenotitie bestemmingsplan IJburg 1e fase (2011).
De programmatische relatie tussen de sportvelden in IJburg 1e fase en IJburg 2e fase wordt bevestigd in
brieven en uitspraken van (vertegenwoordigers van) het gemeentebestuur en de Sportraad Amsterdam. Dit
tonen we aan in bijlage 9.
Bijlage 9 bevat citaten uit brieven en uitspraken van (vertegenwoordigers van) het gemeentebestuur en de
Sportraad Amsterdam over de relatie tussen de sportvelden in IJburg 1e fase en IJburg 2e fase.
Door de kredietcrisis die in 2007 ontstond, liep de ontwikkeling van IJburg 2e fase vertraging op ten opzichte
van de planning. Daardoor ontstonden er wachtlijsten bij de sportverenigingen die in het Diemerpark actief
zijn. 12
Na beëindiging van de crisis werd omstreeks 2017 de ontwikkeling van IJburg 2e fase weer ter hand
genomen.
In de zomer van 2018 werd de nota ‘Sportnorm voor de Sportieve Stad’ gepubliceerd, waarin staat: “Het
huidige tekort op IJburg zal worden meegenomen in de uitwerking van het sportprogramma IJburg 2”. Deze
nota is weergegeven in bijlage 10.
Bijlage 10 bevat de nota Sportnorm voor de Sportieve Stad, Uitwerking Sportvisie 2025, Tussenproduct
thematische studie sport en bewegen, Koers 2025 en Ruimte voor de Stad, gemeente Amsterdam, 17-052018. Het hierboven vermelde citaat staat op pag. 6 in de column ‘Leren van IJburg’.
In het Bestemmingsplan IJburg 2e fase – Strandeiland is het beleid ten aanzien van de locatie van sportvelden
voor de bewoners van IJburg echter plotseling veranderd.
Beleidswijziging
In tegenstelling tot de eerder genoemde Nota van Uitgangspunten en alle stukken over de ruimtelijke
ordening daarop volgend, wordt IJburg in het Bestemmingsplan IJburg 2e fase – Strandeiland niet meer
gezien als één wijk. Tot nu toe was de verdeling in 1e en 2e fase IJburg alleen een planningtechnisch
onderscheid, in het Bestemmingsplan IJburg 2e fase – Strandeiland wordt, wat het sportprogramma betreft,
onderscheid gemaakt tussen de twee fasen. Het gemeentebestuur wil op het Strandeiland en het
Buiteneiland alleen ruimte bieden aan sportvelden die nodig zou zijn om te voldoen aan de behoefte van de
bewoners van IJburg 2e fase.
Als gevolg daarvan wordt het tekort aan sportvelden voor de bewoners van IJburg 1e fase, gereflecteerd door
wachtlijsten voor de sportverenigingen in het Diemerpark, in stand gehouden.
Het gemeentebestuur ziet de wachtlijsten bij de sportverenigingen in het Diemerpark als een probleem.
In plaats van dat probleem op te lossen door op het Strandeiland en/of het Buiteneiland voldoende
sportvelden mogelijk te maken, heeft het gemeentebestuur vooralsnog gekozen voor een oplossing die ons
zwaar op de maag ligt: men wil het aantal sportvelden in het Diemerpark uitbreiden.
11

Bron: Toelichting Bestemmingsplan IJburg 2e fase, vastgesteld door de Gemeenteraad op 20-05-2009
Bron: Artikel ‘Sportvoorzieningen in de stadsuitbreidingen van Amsterdam Oost’ in Plan Amsterdam 03|2015, Gemeente
Amsterdam, augustus 2015.
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Plannen voor het Diemerpark
Nadat de Gemeenteraad in de begroting voor 2019 een voorbereidingsbudget beschikbaar had gesteld voor
de aanleg van vier extra sportvelden in het Diemerpark, 13 stelde ze in januari 2019 het Strategisch
Huisvestingsplan Sport 2020 – 2023 vast. Hierin staat over het Diemerpark: “Uitbreiding van sportpark IJburg
met vier sportvelden om wachtlijsten weg te werken.” 14
Aan beide besluiten waren geen inspraak-, bezwaar- en/of beroepsmogelijkheden gekoppeld.
De vaststelling van dit ‘Strategisch Huisvestingsplan’ bleek voldoende om ambtenaren en externe
organisaties vanaf 2018 tot en met de dag van vandaag vele kostbare uren te laten besteden aan het maken
van gedetailleerde plannen voor de uitbreiding van het sportterrein, inclusief uitbreiden van het aantal
parkeerplaatsen, in het Diemerpark.
Bijlage 11 bevat de Bestuursopdracht van de wethouders Sport, Groen en Ruimtelijke Ordening die aan deze
werkzaamheden ten grondslag ligt.
Uitbreiden van het sportterrein in het Diemerpark is:
• in strijd met de afspraken over de ontwikkeling van het Diemerpark als compensatie voor het verlies aan
natuurwaarden in het IJmeer door de komst van IJburg: het Diemerpark wordt in de Toelichting
Bestemmingsplan IJburg 2e fase - Strandeiland genoemd als één van 12 ‘natuurontwikkelingsprojecten’, 15
• in strijd met de Structuurvisie Amsterdam 2040, met name het beleid voor het Hoofdgroenstructuur
groentype ‘ruigtegebied/struinnatuur’, 16
• niet mogelijk zonder wijziging van het Bestemmingsplan IJburg 1e fase, 17
• onverenigbaar met de doelstellingen van onze vereniging. 18
Het gemeentebestuur weigert tot nu toe om met onze vereniging en andere belanghebbenden serieus in
gesprek te gaan over andere oplossingen voor het oplossen van de wachtlijsten van de sportverenigingen in
het Diemerpark. Adviezen van de Stadsdeelcommissie Oost daarover worden door het gemeentebestuur
genegeerd. 19
De ligging van het sportterrein in het Diemerpark levert nu al, bijvoorbeeld door de verlichting en de slechte
ontsluiting voor auto’s, die niet te verbeteren is, grote overlast op.
De aanwezigheid en het gebruik van het sportterrein in het Diemerpark voor, door de sportbonden KNVB en
KNHB erkende, competitiewedstrijden kan beschouwd worden als een planologische miskleun.
Uitbreiden van het sportterrein betekent onvermijdelijk dat de overlast nog zou toenemen. De toename van
de hoeveelheid kunstgras (plastic) en verharding impliceert een ernstige bedreiging voor de, thans nog
aanwezige, rijke natuurwaarden in het park. Met name de grote biodiversiteit die na de komst van de
huidige sportvelden al schade opliep, zou verder achteruit gaan. De extra verharding, hekken, lichtmasten,
13

Bron: Begroting 2019 Gemeente Amsterdam, vastgesteld door de Gemeenteraad op 19-09-2018. Het beschikbaar stellen
van het voorbereidingsbudget werd aldus gemotiveerd: “Op sportpark IJburg hebben de hockey- en voetbalvereniging
wachtlijsten met daarop vele honderden aspirant-leden. Omgerekend bedraagt het huidige tekort aan veldsport op IJburg
2
e
28.000 m , dat is gelijk aan twee hockey- en twee voetbalvelden. In de directe omgeving (IJburg 2 fase en Zeeburgereiland)
zullen de komende jaren nog veel woningen worden gebouwd. Voor de aanleg van de vier extra velden zal het bestaande
bestemmingsplan aangepast moeten worden. Dit proces is ambtelijk al in gang gezet.”
14
Bron: Strategisch Huisvestingsplan Sport 2020 – 2023, vastgesteld door de Gemeenteraad op 23-01-2019, pag. 31
15
e
Bron: Toelichting Bestemmingsplan IJburg 2 fase – Strandeiland, par. 15.5.3 Referentiesituatie, MER, Natuur en
Landschap. Over compensatie voor het verlies aan natuurwaarden door de komst van IJburg , zijn op of omstreeks 19-031998 in een convenant afspraken gemaakt met de vereniging Natuurmonumenten.
16
Het beleid voor de Hoofdgroenstructuur staat beschreven in de Structuurvisie Amsterdam 2040. De Technische
Adviescommissie Hoofdgroenstructuur (TAC) heeft over het uitbreidingsplan al twee keer een negatief preadvies uitgebracht.
17
e
In het Bestemmingsplan IJburg 1 fase (2013) is de aanleg van maximaal 6 sportvelden mogelijk gemaakt.
18
Doelstelling van onze vereniging: “in stand houden en waar mogelijk uitbreiden van het groene karakter van het
Diemerpark” (art. 2.1.a) en “het beschermen van flora en fauna in het Diemerpark” (art. 2.1.c) in de statuten van vereniging
Vrienden van het Diemerpark.
19
Bron: Besluit over het ongevraagde advies van stadsdeelcommissielid P. Monas in het verslag van de vergadering van
Stadsdeelcommissie Oost, 12-10-2021, vastgesteld door de Stadsdeelcommissie Oost op 09-11-2021.
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verlichting en autoverkeer zouden het park ook aanzienlijk minder aantrekkelijk maken voor de mensen die
daar voor de rust, ontspanning en de beleving van de natuur komen.
2. HET WONINGBOUWPROGRAMMA
Voor deze paragraaf is de volgende tekst in de Toelichting Bestemmingsplan IJburg 2e fase – Strandeiland
relevant: “Het totale aantal woningen op Buiteneiland, Strandeiland en Centrumeiland bedraagt in totaal
maximaal 10.000. Dit is het aantal woningen waarbij het gewenste groenblauwe woonmilieu intact blijft en
de bereikbaarheid voldoende kan worden gewaarborgd.” 20
Hiervóór wezen we al op het negeren door de Gemeenteraad van de programmatische relatie tussen IJburg
1e en IJburg 2e fase. Door 10.000 woningen in IJburg 2e fase mogelijk te maken kan het in IJburg 2e fase
gewenste ‘groenblauwe woonmilieu’ misschien intact blijven, maar niet is aangetoond dat dit ook geldt voor
het woonmilieu in IJburg als geheel, dus inclusief IJburg 1e fase.
Uit het woningbouwprogramma zoals beschreven in de Toelichting Bestemmingsplan IJburg 2e fase –
Strandeiland blijkt dat het geactualiseerde woningbouwprogramma voor IJburg er zo uit ziet:
Gebied

Status

Aantal woningen

IJburg 1e fase

nagenoeg gerealiseerd

10.448

Centrumeiland

in ontwikkeling

1.500

Buiteneiland

gepland (zie Bestemmingsplan IJburg 2e fase – Strandeiland)

500

Strandeiland

mogelijk gemaakt in Bestemmingsplan IJburg 2e fase Strandeiland

8.000
20.448

Totaal
Woningbouwprogramma voor IJburg (2022)

Bijlage 12 bevat een overzicht van de geschiedenis van de woningbouwplannen voor IJburg en een
toelichting op deze tabel.
De doelstelling bij de ontwikkeling van IJburg was om een stadswijk te ontwikkelen die voorzag in de bouw
van 18.000 woningen. We hebben geen duidelijk antwoord kunnen vinden op de vraag waarom gekozen is
voor 18.000 woningen en niet voor bijvoorbeeld 16.000 of 20.000. We concluderen dat nu beoogd wordt om
aan de destijds gewenste 18.000 woningen 2.448 woningen toe te voegen. 21 We hebben geen duidelijk
antwoord kunnen vinden waarom nu voor bijna 20.500 woningen in IJburg wordt gekozen, en niet voor
bijvoorbeeld 22.000. Dit lijkt ons een relevante vraag die in een toelichting op een bestemmingsplan
beantwoord zou moeten worden.
Afspraken / convenanten
Bij de vaststelling van het Bestemmingsplan IJburg 2e fase – Strandeiland is er, voor zover we konden
nagaan, geen moment aandacht geweest voor de bewogen voorgeschiedenis van IJburg. We hebben geen
aanleiding om te veronderstellen dat de Gemeenteraad met het vaststellen van het bestemmingsplan
besefte dat ze met de forse verhoging van het aantal mogelijke woningen in IJburg in strijd handelde met
eerdere afspraken over het woningbouwprogramma voor IJburg.
In de voorlichting in 1997 tijdens het referendum over de komst van IJburg, werd aan de Amsterdammers
verzekerd dat er in IJburg niet meer dan 18.000 woningen zouden komen. 22
20

Bron: Toelichting Bestemmingsplan IJburg 2e fase – Strandeiland, par. 4.3.4 Planvoornemen
Totaal aantal mogelijke woningen in IJburg (20.448) min de doelstelling van het aantal woningen in IJburg (18.000) = 2.448
toegevoegde extra woningen.
22
Bron: Artikelen in de Volkskrant ‘Tekst stembiljet wekt woede Comité IJburg’ in de Volkskrant, 29-11-1996 en ‘Klacht
ingediend over campagne comité IJburg Open’, artikel in de Volkskrant, 14-02-1997
21
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Voor zover ons bekend, was in ten minste drie formele convenanten het getal 18.000 voor het aantal
woningen in IJburg een relevant gegeven: 23
1. het Vinex-convenant, dat in mei 1994 door de Gemeenteraad werd vastgesteld, 24
2. het bestuursconvenant ‘ROM-project IJmeer’ van 13-06-1996 tussen de gemeenten Amsterdam, Almere
en Waterland, de provincies Noord-Holland en Flevoland, de ministeries VROM, V&W en LNV, het Gewest
Gooi en Vechtstreek, de Vereniging van Noordhollandse Waterschappen en het Regionaal Orgaan
Amsterdam, 25
3. het convenant dat op of omstreeks 19-03-1998 werd ondertekend door de vereniging
Natuurmonumenten en de gemeente Amsterdam en de provincie Noord-Holland.
In een krantenartikel uit 1998 staat dat voor de vereniging Natuurmonumenten de garantie dat er in
IJburg niet meer dan 18.000 huizen zouden komen, doorslaggevend was om haar verzet tegen de bouw
van IJburg op te geven (bijlage 13). 26
Bijlage 13 bevat een weergave van het betreffende artikel in het Reformatorisch Dagblad.
Uit de Toelichting Bestemmingsplan IJburg 2e fase – Strandeiland staat niets waaruit blijkt dat de Gemeenteraad
bij het juridisch-planologisch mogelijk maken van 20.448 woningen in plaats van 18.000 woningen in IJburg,
op de hoogte was van het bestaan van deze convenanten, en zo ja, wat de overwegingen waren om ze niet na
te leven.

Gevolgen van de toename van het aantal woningen
Uit de stukken die behoren bij het Bestemmingsplan IJburg 2e fase is niet op te maken of, en in hoeverre, er
rekening is gehouden met de gevolgen voor IJburg 1e fase van het toevoegen van bijna 2.500 woningen aan
de 18.000 woningen die de doelstelling waren bij de ontwikkeling van IJburg.
De toevoeging legt druk op maatschappelijke voorzieningen en de openbare ruimte in IJburg 1e fase. Het zal
drukker worden op straat, op fietspaden en in parken, waarvan de voorziene belasting immers gebaseerd
was op 18.000 IJburgers. Zijn bijvoorbeeld de fietspaden (zoals de Nesciobrug) breed genoeg om de extra
fietsers te absorberen of moet daarvoor nieuwe infrastructuur in IJburg 1e fase gerealiseerd worden?
Het zal ook betekenen dat er méér mensen zijn die lid willen worden van een sportvereniging. Kunnen de
betrokken sportorganisaties die extra druk opvangen, of moeten daarvoor extra sportvelden aangelegd
worden?
We hebben berekend dat er door die 2.448 extra woningen in IJburg een behoefte van 2,2 ha aan extra
sportvelden is gecreëerd. 27
Het lijkt ons zeer waarschijnlijk dat er een verband bestaat tussen enerzijds de creatie van de behoefte aan
extra sportvelden door meer woningen mogelijk te maken en anderzijds het plan om in het Diemerpark extra
sportvelden aan te leggen.
Dat over dergelijke overwegingen, als daar al sprake van geweest is, niets is geschreven in de Toelichting
Bestemmingsplan IJburg 2e fase – Strandeiland, beschouwen we als een ernstige omissie.

23

We kennen de exacte inhoud van de hier genoemde convenanten niet. D.m.v. een Wob-verzoek hebben we om inzage
daarin gevraagd (06-01-2022).
24
Bron: Plan van Aanpak ROM-IJmeer, Stuurgroep ROM-IJmeer, april-mei 1996
25
Bron: Een analyse van de mogelijke gevolgen van de aanleg van IJburg tweede fase voor watervogels in de SBZ IJmeer,
Alterra rapport 1363, ISSN 1566-7197, RIZA rapport 2006.017, Ministerie van Verkeer en Waterstaat, 2006
26
Bron: Artikel ‘Natuurmonumenten stopt IJburg-actie’, Reformatorisch Dagblad, 19-03-1998 (Dit stuk is bijgesloten: bijlage
13.)
27
2
Volgens de Amsterdamse sportnorm toegepast in IJburg zou er per woning 9 m sportveld moeten zijn. Voor 2.448
2
woningen komt dat neer op (2.448 * 9 =) 2.2032 m = 2,2 ha.
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BUITENEILAND
Tot slot vragen we aandacht voor het Buiteneiland.
In de Toelichting Bestemmingsplan IJburg 2e fase – Strandeiland staat dat het College van B&W “op 24
september 2019” een ‘Principenota Buiteneiland’ vaststelde. 28 Een recentere versie van deze nota is echter
door het College van B&W vastgesteld op 24-08-2021. 29
Op dit moment bestaan er voor IJburg drie bestemmingsplannen: Bestemmingsplan IJburg 2e fase (2009),
Bestemmingsplan IJburg 1e fase (2013) en Bestemmingsplan IJburg 2e fase – Strandeiland (vooralsnog 2021).
Voor het Centrumeiland en het Buiteneiland is het Bestemmingsplan IJburg 2e fase uit 2009 vigerend.
In dat bestemmingsplan staat in dat er op het Buiteneiland 1.500 woningen kunnen komen. 30
In de Toelichting Bestemmingsplan IJburg 2e fase – Strandeiland staat echter: “De ontwikkeling van
Buiteneiland kan derhalve niet los worden gezien van de ontwikkeling van Strandeiland. Door een deel van
het sportprogramma van IJburg 2 op Buiteneiland te realiseren, kan Strandeiland dichter worden bebouwd en
kan de oorspronkelijke woningbouwopgave van Buiteneiland worden losgelaten.” 31
Dit roept bij ons de vraag op in hoeverre er voor het Buiteneiland nog belang gehecht moet worden aan het
Bestemmingsplan IJburg 2e fase uit 2009. Waarom is er niet gekozen voor de productie van een
Bestemmingsplan IJburg 2e fase – Strandeiland + Buiteneiland?
Welke waarborgen zijn er dat de Gemeenteraad, zich beroepend op het Bestemmingsplan IJburg 2e fase over
enige jaren, niet besluit dat er op het Buiteneiland in plaats van sportvelden (maximaal 1.500) woningen
moeten komen, waardoor de druk op het Diemerpark verder toeneemt om daarin nog meer sportvelden te
realiseren?
SAMENVATTING / CONCLUSIE
In dit beroepsschrift vroegen we u om uitspraak te doen over de vraag of de zienswijzenprocedure op een
correcte manier heeft plaatsgevonden.
In de voorgaande paragrafen legden we de vinger op diverse punten waarop het voorliggende
Bestemmingsplan IJburg 2e fase te kort schiet. De belangrijkste punten vatten we hierna samen.
In het Bestemmingsplan IJburg 2e fase – Strandeiland zijn onvoldoende sportvelden opgenomen om te
voldoen aan de behoefte aan sportvelden voor de bewoners van IJburg.
Nergens in het Bestemmingsplan IJburg 2e fase – Strandeiland wordt duidelijk gemaakt waarom voor de
locatie van sportvelden voor de bewoners van IJburg onderscheid wordt gemaakt tussen IJburg 1e fase en
IJburg 2e fase, en dus wordt afgeweken van het tot nu toe vigerende beleid om IJburg als één wijk te
beschouwen.
De Gemeenteraad is, voor zover ons bekend, ook op geen enkel moment op de hoogte gesteld van de
verandering van dit beleid.
Het aanbrengen van een strikte scheiding tussen IJburg 1e fase en IJburg 2e fase geeft ons de indruk dat
het een truc is van de stadsontwikkelaars om in IJburg 2e fase zo weinig mogelijk sportvelden te hoeven
realiseren.
In 2013 is bij het vaststellen van het aantal sportvelden in het bestemmingplan IJburg 1e fase (Diemerpark)
rekening gehouden met de komst van IJburg 2e fase. Andersom wordt er bij het vaststellen van het aantal
sportvelden in IJburg 2e fase géén rekening gehouden met het aantal sportvelden in IJburg 1e fase.

28

Bron: Toelichting Bestemmingsplan IJburg 2e fase – Strandeiland, par. 3.4.14 Principenota Buiteneiland
Bron: Agenda Vergadering Raadscommissie Ruimtelijke ordening, 29-09-2021
30
Bron: Toelichting Bestemmingsplan IJburg 2e fase, 20-05-2009, pag. 5: “Samenvattende tabel totaal bouwprogramma
IJburg 2e fase”
31
Bron: Toelichting Bestemmingsplan IJburg 2e fase – Strandeiland, par. 3.4.14 Principenota Buiteneiland
29
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Het is onbehoorlijk dat er in het Bestemmingsplan IJburg 2e fase – Strandeiland kennelijk op gespeculeerd
wordt dat het bestemmingsplan voor het Diemerpark wel even aangepast kan worden om bewoners van
IJburg te voorzien van voldoende sportvelden.
Als dat beleid eerder bekend was, dus als bekend was dat voor iedere woning in IJburg 1e fase 9 vierkante
meter sportveld in IJburg 1e fase gerealiseerd zou moeten worden 32, had daar bij de overwegingen ten
aanzien van het aantal woningen in IJburg 1e fase rekening mee gehouden kunnen worden.
Dat het aantal voor het Strandeiland vastgelegde aantal woningen zorgt voor een forse overschrijding van de
doelstelling van realisatie van 18.000 woningen in IJburg en de gevolgen daarvan, had aantoonbaar bij de
overwegingen betrokken moeten worden.
Het willen voorzien van voldoende sportvelden voor de bewoners van IJburg door in het Diemerpark
(goedkope grond, maar zeer slechte ontsluitingsmogelijkheden voor auto’s, funest voor de biodiversiteit)
extra sportvelden aan te leggen in plaats van ze op het Strandeiland en/of het Buiteneiland (dure grond,
maar optimale mogelijkheden voor ontsluiting en parkeren en geen verlies van biodiversiteit) te laten
komen, lijkt puur gebaseerd op financiële overwegingen en getuigt niet van een goede ruimtelijke ordening.
Welke waarborgen zijn er dat er op het Buiteneiland niet meer dan 500 woningen zullen komen?
TOT SLOT
Op grond van het bovenstaande verzoeken we u ons beroepsschrift in behandeling te nemen en gegrond te
verklaren.
Mocht u meer informatie nodig hebben, dan vernemen wij dat graag.
Uw reactie zien wij tegemoet,
Met vriendelijke groet,
namens het bestuur van vereniging Vrienden van het Diemerpark
Kees Lakerveld
Leen Pauwels

32

In de paragraaf ‘Amsterdamse sportnorm’ is toegelicht dat 9 vierkante meter sportveld per woning overeenkomt met de
Amsterdamse sportnorm .
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